Сдружение БКИХСБ
СДРУЖЕНИЕ БРАНШОВА КАМАРА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ
ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЛАДКАРИ В БЪЛГАРИЯ
УСТАВ
на сдружение с нестопанска цел
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в
България (наричана за краткост по-нататък „Браншова камара”) е сдружение с
нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Браншовата камара е юридическо лице със седалище град София.
(3) Браншовата камара осъществява дейност в частна полза на своите
членове.
(4) Браншовата камара организира и осъществява своята дейност въз
основа на настоящия устав, решенията на Общото събрание и другите си органи при
спазване законите на Република България.
(5) Съществуването на Браншовата камара не е ограничено със срок.
(6) Браншовата камара може да открива свои клонове в страната, извън
седалището си.
II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл.2.(1) Целите на Браншовата камара са:
1. да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните,
обществените и международните органи и организации.
2. да съдейства за развитие на пазарната икономика при съобразяване с
интересите на своите членове.
3. да обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното развитие за
осъществяване на ефективна стопанска дейност.
4. да представлява и защитава интересите на работодателите – свои членове на
местно, общинско, областно, браншово, отраслово, национално и
международно равнище.
(2) Средствата за постигане на целите са: осъществяване от Браншовата
камара на тесен контакт с държавни, обществени и международни органи и
организации и оказване компетентно съдействие в работата на членовете й в техен
интерес при спазване законите на Република България.
III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.3.(1) Браншовата камара:
1. участва в разработването на стратегии и законопроекти в областта на
хранително-вкусовата промишленост - бранша на хлебопроизводството;
2. изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на нормативни
актове, отнасящи се до хлебопроизводството;
3. участва в работата на консултативни съвети и работни групи към държавните
органи;
4. въвежда и подкрепя нови системи, форми и методи за обучение,
квалификация и преквалификация на своите членове;

5. доставя

научна, техническа и пазарноориентирана информация за
хлебопекарните продукти и насърчава наемането и обучението на персонал в
индустриалните хлебопроизводства;
6. представя и повишава позитивния имидж на хляба пред клиентите и медиите.
(2) За постигане на поставените цели Браншовата камара може да организира
срещи, конференции и събития.
(3) Браншовата камара може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е
свързана с предмета на основната дейност и като използва прихода за постигане на
определените в настоящия устав цели. В тази връзка, когато е необходимо за постигане на
определените цели, Браншовата камара може да купува, включително на лизинг, продава,
отдава под наем оборудване, движими вещи и недвижими имоти.
(4) Браншовата камара съдейства за:
1. усвояване и прилагане на постиженията на научнотехническия прогрес чрез
осъществяване на професионални контакти, организиране на работни срещи,
симпозиуми, конференции и участие в конкурси, панаири, изложения и други в
страната и чужбина;
2. предоставяне на професионална информация за новостите в асортимента на
произвежданата продукция, използване на нови консумативи, подобрители и
опаковки;
3. защита на интелектуалната собственост на членовете си;
4. подпомагане на висшите и средни училища за изготвяне на учебни програми,
учебници и други помагала в областта на хлебопроизводството;
5. установяване на отношения на лоялна конкуренция и търговска етика;
6. развитие на социалния диалог и установяване на съвременни индустриални
отношения.
IV. ЧЛЕНСТВО
Чл.4. (1) Членуването в Браншовата Камара е доброволно. Членовете на
Браншовата камара запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.
(2) В Браншовата Камара не могат да членуват политически партии,
синдикални и религиозни организации.
(3) Членовете имат само правата, които са им изрично предоставени с
настоящия Устав. Те не носят лична отговорност за задълженията, поети от
Браншовата камара.
(4) Членовете в Браншовата камара биват пълноправни и асоциирани.
(5) Пълноправни членове на Браншовата камара могат да бъдат:
1. юридически лица, регистрирани по Търговския закон, чиято основна дейност е
пряко свързана с производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
2. дееспособни физически лица, регистрирани по Търговския закон, чиято
основна дейност е пряко свързана с производството на хляб, хлебни и
сладкарски изделия
(7) Асоциирани членове на Браншовата камара могат да бъдат:
1. юридически лица, регистрирани по Търговския закон, чиято основна дейност е
пряко свързана с производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
2. дееспособни физически лица, регистрирани по Търговския закон, чиято
основна дейност е пряко свързана с производството на хляб, хлебни и
сладкарски изделия
3. юридически лица, регистрирани по Търговския закон, извършващи
инженерноразвойна и търговска дейност, обслужваща производството на
хляб, хлебни и сладкарски изделия;

4. изявени специалисти в бранша;
5. учебни заведения и научни

институти,

работещи

в

сферата

на

хлебопроизводството.
Чл.5. (1) Нови членове на Браншовата камара се приемат въз основа на писмена
молба до Управителния съвет, в която кандидатът посочва като какъв член иска да
бъде приет (пълноправен или асоцииран) и заявява, че приема разпоредбите на
настоящия устав и се задължава да спазва установените вътрешни правила.
(2) Управителният съвет разглежда постъпилата молба на първото следващо
заседание. С решението си Управителният съвет определя краен срок за плащане на
дължимия годишен членски внос от новоприетия член, като плащането е условие за
възникване на членството, в противен случай с изтичане на срока решението за
приемане не поражда действие.
Чл.6. (1) Пълноправните членове на Браншовата камара имат следните права:
1. да участват в Общото събрание с право на глас;
2. да участват в избора и да бъдат избирани в органите на Браншовата камара;
3. да участват във всички мероприятия на Браншовата камара;
4. да дават предложения за разглеждане на свои проблеми на заседанията на
Управителния съвет;
5. да търсят съдействие за защита на интересите си;
6. да бъдат информирани за дейността на Браншовата камара и да присъстват
на заседанията на Управителния съвет и Контролната комисия, когато се
разглеждат въпроси от техен интерес.
(2) Асоциираните членове на Браншовата камара имат следните права:
1. да участват в Общото събрание с право на съвещателен глас;
2. да участват във всички мероприятия на Браншовата камара;
3. да дават предложения за разглеждане на проблеми, засягащи общи интереси
на бранша.
Чл.7. Членовете на Браншовата камара са длъжни:
1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на Браншовата
камара;
2. да съдействат за постигане на целите и изпълнение на задачите на
Браншовата камара;
3. да внасят редовно членски внос в определен от Общото събрание размер;
4. да представят сведения, необходими за постигане на целите и изпълнение на
задачите на Браншовата камара;
5. да спазват професионална етика при изпълнение на задълженията си.
Чл.8. (1) Членството в Браншовата камара се прекратява:
1. при напускане - с едномесечно писмено предизвестие;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице - член
на Браншовата камара, респ. при прекратяване на юридическото лице, член
на Браншовата камара.
3. при изключване;
4. при отпадане;
5. при прекратяване на Браншовата камара.
(2) При прекратяване на членството (независимо от основанието) Браншовата
камара не дължи връщане на внесен членски внос.

Чл.9. (1) Член на Браншовата камара може да бъде изключен с решение на
Управителния съвет при констатиране на поведение, което прави по-нататъшното
членство несъвместимо.
(2) Управителният съвет задължително отправя покана до съответния член на
Браншовата камара да даде обяснения, преди да пристъпи към вземане на решение
за изключване.
(3) Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред
Общото събрание.
(4) Член на Браншовата камара може да бъде изключен по решение на
Управителния съвет, поради следните причини:
1. Нарушаване на закона, неспазване на Устава на Браншовата камара,
неизпълнение на решение на Общото събрание,
Управителния съвет
или
Председателя на Управителния съвет.
2. Извършване на действия, противоречащи на целите на Браншовата камара.
3. Неизпълнение на задълженията по чл.7, т.1, 2, 4 и 5 от Устава на Браншовата
камара.
4. Уронване престижа и доброто име на Браншовата камара и нейните членове или
при друго поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
5. Разгласяване на поверителна информация от съществено значение за
Браншовата камара и неговите членове без изрично писмено съгласие от
компетентния орган, взел решение за поверителност на данни.
6. С поведението си в извършваната от него дейност се е компрометирал като почтен
бизнесмен и професионалист.
7.Възникване или узнаване на обстоятелства, поради които не се покриват
изискванията на Закона и/или Устава за членство в Браншовата камара, или същите
са отпаднали.
8.Нарушение на изискванията на законодателството при упражняване на стопанска
дейност, което уронва обществения престиж на Браншовата камара и води до загуба
на доверие от потребителите.
(5) Процедурата по изключване започва по инициатива на Председателя на
Управителния съвет, който изготвя писмено мотивирано становище до Управителния
съвет, съдържащо описание на извършени нарушения на задълженията,
регламентирани в чл.7, т.1, 2, 4 и 5 от Устава, други приложими вътрешни правила,
норми и забрани, събраните писмени материали, констативни протоколи, експертни
заключения, покана до нарушителя за предоставяне на обяснения, постъпили
обяснения от нарушителя и други доказателства, относими към нарушението.
Председателят на Управителния съвет свиква заседание на Управителния съвет за
произнасяне по компетентност с мотивираното становище за изключване.
(6) До вземане на решение засегнатият член няма право да гласува и да взема
участие в дейностите на Браншовата камара.
Чл.10. (1) Член на Браншовата камара може да отпадне:
1. поради невнасяне на дължими имуществени вноски и/или членски внос
(просрочие на две последователни вноски);
2. при системно неучастие в дейността на Браншовата камара (неприсъствие на
две последователни заседания на Общото събрание или друг орган, в който е
избран за член).
(2) Наличието на основания за отпадане по предходната алинея се констатира
по документи с решение на Управителния съвет. При невнасяне на дължими
имуществени вноски и/или членски внос, Управителният съвет може да даде
допълнителен срок за внасяне, с изтичането на който при неизпълнение съответният
член се счита за отпаднал.

(3) Процедурата по отпадане започва по инициатива на Председателя на
Управителния съвет, който изготвя писмено мотивирано становище до Управителния
съвет на Браншовата камара, за извършено нарушение/нарушения на
задължението, съдържащо се в чл.10 от Устава на Браншовата камара, със следното
минимално съдържание:
 данни за невнасяне на установените имуществени вноски от страна на
пълноправен или асоцииран член – размер и период за дължимо плащане;
 краен срок за извършване на плащането;
 данни за правните основания за възникване на задължението за внасяне на
имуществени вноски;
 поне един от следните документи: експертни становища, счетоводни справки,
извлечения от банкови сметки на Браншовата камара, извлечения от
официални регистри, водени от Браншовата камара, констативни протоколи за
липса на: разписки, приходни касови ордери и други приложими документи за
извършени плащания в брой;
 констативни и други относими протоколи от работата на органите на
Браншовата камара, за установяване на системно неучастие в дейността на
Браншовата камара;
 други
приложими
доказателства,
констатиращи
неизпълнение
на
задължението.
(4) Председателят на Управителния съвет свиква заседание на Управителния съвет
за произнасяне по компетентност за извършване на констатации за невнасянето на
имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността на Браншовата камара и
вземане на решение за отпадане.
(5) Управителният съвет взема надлежно решение, с което се прекратява
членството, въз основа на представените и приложени документи, от които е видно
невнасянето на установените имуществени вноски. Под документи, имащи
отношение към констатациите на Управителния съвет, се имат предвид освен
събраните и представени от Председателя на Управителния съвет, така също и
съдържанието на устава, вътрешни правила и процедури, договори, изявления за
прихващане и др., като изброените са примерно посочени, без да са изчерпателни и
се обсъждат като приложими или неприложими в контекста на всеки конкретен
случай.
(6) В случаите, при които орган на Браншовата камара е изпратил писмо с обратна
разписка до негов член, на обявен от него адрес за кореспонденция или по
седалището и адреса на управление по данни от Търговския или друг публичен
регистър, но писмото е непотърсено или има отказ за приемането му, за нуждите на
процедурите по изключване или отпадане на член се приема, че писмото е коректно
връчено, което се удостоверява с документите доказващи изпращането от
„Български пощи“ ЕАД, друг оператор на пощенски или куриерски услуги.

V. ОРГАНИ
Чл.11. (1) Органи на Браншовата камара са:
1. Върховен орган - Общо събрание.
2. Управителен орган - Управителен съвет.
(2) Мандатът на изборните органи на Браншовата камара е петгодишен.

(3) При управлението на Браншовата камара се спазват принципите на
демократичност, гласност, откритост, изборност и мандатност.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.12. (1) Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на
Браншовата камара, като асоциираните членове участват с право на съвещателен
глас.
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги
представляват по закон.
(3) Общото събрание има следните правомощия:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и ги освобождава от
отговорност ;
4. взема решение за преобразуване или прекратяване на Браншовата камара;
5. приема основните насоки и програма за дейността на Браншовата камара;
6.приема бюджета на Браншовата камара;
7. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8.отменя решения на другите органи на Браншовата камара, които противоречат
на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на
Браншовата камара;
9.взема и други решения, предвидени в устава.
Чл.13. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет, както следва:
1. Отчетно-изборно (мандатно) - на пет години;
2. Годишно-отчетно - всяка година (през първото полугодие на следващата
година);
3. Извънредно.
(2) Общото събрание се свиква и по писмено искане на една трета от
пълноправните членове на Браншовата камара. Ако в месечен срок от постъпване
на искането Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото
събрание, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересуваните членове.
(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния
ред, датата, часа и мястото за провеждането му и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на видно място в
сградата, в която се намира управлението на Браншовата камара, най-малко месец
преди насрочения ден.
(5) В извънредни случаи Общото събрание може да бъде законно свикано по
инициатива на Управителния съвет без спазване на реда и срока по предходната
алинея, при получаване на предварително писмено съгласие на всички пълноправни
членове за това.
Чл.14. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от
всички пълноправни членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и
членове да се явят.
(2) Всеки пълноправен член от Общото събрание има право на един глас.
(3) Заседанието на Общото събрание се открива от председателя на
Управителния съвет и се ръководи от избрано от събранието бюро.

(4) На заседанието се води протокол, който се подписва от членовете на
бюрото.
Чл.15. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на
присъстващите. Гласуването е явно, освен ако събранието реши гласуването да
бъде тайно.
(2) Решенията по чл.12, ал.3, т.т. 1, 4 и 5 се вземат с мнозинство 2/3 от
присъстващите.
(3) Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били включени в
дневния ред. Общото събрание може да приеме за обсъждане въпроси, невключени
в дневния ред, само ако присъстват или са представени всички пълноправни
членове и единодушно са заявили съгласие за това.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.16. (1) Управителният съвет се състои от 7 до 9 члена, които се избират от
Общото събрание за срок от 5 години.
(2) Членове на Управителния съвет могат да са само физически или
юридически лица, членове на Браншовата камара. Юридическите лица участват в
заседанията на Управителния съвет чрез лицата, които ги представляват по закон
или изрично упълномощени за това лица.
(3) Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за участие
в неговите заседания.
Чл.17. (1) Управителния съвет има следните правомощия:
1. представлява Браншовата камара, както и определя обема на
представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
Устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет, в който са посочени
бройките и трудовите възнаграждения на щатния персонал на Браншовата
камара, въведена е информация за определения размер на членския внос за
членове, отразена е информацията за дължим членски внос към организации,
в който Браншовата камара членува;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Браншовата
камара;
6. определя реда и организира извършването на дейността на Браншовата
камара и носи отговорност за това;
7. определя адреса на управление на Браншовата камара;
8. подготвя и внася в Общото събрание проект за основните насоки и програма за
дейността на Браншовата камара;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове;
приема и изключва членове на Браншовата камара;
10. в рамките на бюджета образува целеви парични фондове, учредява награди и
символи и приема решения за стимулиране членове на Браншовата камара,
на отделни фирми и организации, колективи и специалисти за постигане на
значителни успехи за осъществяване целите на Браншовата камара;
11. взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно устава не
спадат в правата на друг орган;
12. избира ликвидатор при прекратяване на Браншовата камара;
13. изпълнява всички други задължения, предвидени в Устава.

14. взема решения за отпадане на членове;
15. приема методика за определяне на членския внос за членовете на Браншовата
камара, както и нейни актуализации, изменения, допълнения.
16. взема решение за участие в други организации, като същите не могат да бъдат
политически партии, синдикални и религиозни организации;
(2) Управителният съвет избира и освобождава от своя състав Председател,
като решението за това се взема с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Чл.18. (1) Управителният съвет се свиква от председателя чрез писмена покана до
членовете, връчена срещу подпис, изпратена по факс или електронна поща наймалко 7 дни преди заседанието.
(2) При извънредни ситуации управителният съвет може да бъде свикан от
председателя без спазване на срока по предходната алинея по всякакъв начин,
когато всички членове са заявили съгласието си за това. По същия начин, ако всички
членове на Управителният съвет присъстват или са представени, заседанието се
счита за редовно проведено, без спазване на срока по предходната алинея и
изискването за изпращане на покана.
(3) При писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет,
Председателят е длъжен да свика заседание в седмичен срок. Ако този срок не бъде
спазен, заседанието може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на
Управителния съвет.
(4) Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от
определен от Управителния съвет член.
(5) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието
присъстват повече от половината от неговите членове.
(6) За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с когото има
двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на
самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на
решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
(7) Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, като решенията по
чл.17, т.т. 3 и 13 - с мнозинство от всички членове.
(8) Управителният съвет може да взема неприсъствено решение, ако
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от
всички членове на Управителния съвет.
(9) Решенията на Управителния съвет, взети в противоречие със закона,
Устава или решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото
събрание в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от
приемането им.
(10) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, в които ясно и
точно се записват решенията, евентуални възражения и резултатите от гласуването.

ПРОТОКОЛИ /Изменен/ КНИГИ НА БРАНШОВАТА КАМАРА
Чл.19. (1) За заседанията на Общото събрание и Управителния съвет се водят
протоколи.
(2) Протоколите от Общото събрание се подписват от членовете на бюрото, а
протоколите от заседания на Управителния съвет – от присъстващите членове и
председателстващия заседанието.
(3) Протоколите с приложенията към тях се съхраняват в офиса на
Браншовата камара по начин, гарантиращ тяхната трайност, четливост, цялост,
сигурна и трайна възпроизводимост.
(4) Документите по предходната алинея са достъпни за членовете на
Браншовата камара. Трети лица могат да получат копия и преписи от документите
само в предвидени от закон случаи или по изключение – при изрично съгласие на
Управителния съв
(5) Браншовата камара води регистър на членовете си, в който се записват:
 имената и адресите на всички членове съобразно официални документи
(постоянни адреси от лични карти за физическите лица, седалище и адрес на
управление по данни от публични регистри за юридическите лица) ;
 данни за регистрацията им – ЕИК/Булстат за юридическите лица и ЕГН (или
съответно дата и място на раждане) – за физическите лица;
 данни за комуникация и кореспонденция - адреси, електронна поща и
телефонни номера;
 вид членство;
 данни за придобиване на членство-дата на приемане и решение на
компетентния орган;
 данни за прекратяване на членство-дата,основание и решение на
компетентния орган;
 дата на изключване;
 причина за изключване;
 дата на отпадане;
 причина за отпадане;
 имуществени вноски-дата на възникване и решение на компетентния орган;
 данни за заплащане на имуществени вноски
(6) Регистърът служи за удостоверяване на факти и обстоятелства при провеждане
на общи събрания, констатиране на кворум, заплащане на имуществени вноски,
изключване или отпадане и вписване на промяна в обстоятелствата пред
компетентния съд или публичен регистър.

VI. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО НА БРАНШОВАТА КАМАРА
Чл.20. (1) Източник на средства за Браншовата камара са членски внос и дарения от
физически и юридически лица.
(2) Браншовата камара не може да получава дарения от политически партии и
сдружения.
(3) Браншовата камара извършва разходи само в рамките на приетия бюджет
от Общото събрание
(4) Размерът на членския внос за членовете на Браншовата камара се
определя всяка година въз основа на решение и методика, приети от Управителния
съвет. Същите се вземат под внимание при разработването на бюджета от
Управителния съвет, в който се включват и всички дължими имуществени вноски,

свързани с членство на Браншовата камара в други организации, преди внасянето
му за разглеждане от Общото събрание.
(5) Асоциираните членове заплащат членски внос, съобразно решението и
методиката, приети от Управителния съвет.
(6) Изявени специалисти в бранша, учебни заведения и научни институти,
приети за асоциирани членове в Браншовата камара, не плащат членски внос.
(7) Браншовата камара съхранява паричните средства в банка с оглед
обезпечаване на тяхната сигурност.
(8) Браншовата камара не разпределя печалба.
VII. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.21. (1) При прекратяване на Браншовата камара се извършва ликвидация, освен
в случаите на преобразуването и.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Браншовата камара или
определено от него лице. Ликвидаторът извършва действия по ликвидация на
Браншовата камара, осребряване на нейното имущество и удовлетворяване на
кредиторите.
(3) При прекратяване на Браншовата камара имуществото, останало след
удовлетворяване на кредиторите, се разпределя съобразно решение на Общото
събрание.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за
ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат съответно разпоредбите
на Търговския закон. Подлежащите на вписване в търговския регистър актове на
съда по несъстоятелността се вписват в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел и се обнародват в “Държавен вестник, а подлежащите на обявяване
в търговския регистър актове се обнародват в “Държавен вестник”.
(5) Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се
решава от Общото събрание. Ако решението не е било взето до прекратяването, то
се взема от ликвидаторите.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.22. Настоящият устав е приет от Общото събрание на 20.11.2012 година в
гр.София и е изменен с решение на Общото събрание от 11 май 2017г.

